Tanggal: 30 Juli 2019
Nomor Referensi Tender: FWA-IDR-CLP-2019-01
Kepada Yth.,
Bapak/Ibu
Di Tempat
Yayasan Sayangi Tunas Cilik partner Save the Children mengundang Bapak/Ibu untuk
mengirimkan penawaran pengadaan barang/jasa sesuai dengan rincian dalam dokumen
terlampir. Kami bermaksud membuat perjanjian kerja sama untuk pengadaan barang/jasa selama
periode 12 bulan dengan kemungkinan perpanjangan selama satu tahun setelah berakhirnya
perjanjian kerja sama. Adapun pengadaan barang/jasa yang kami butuhkan yaitu sebagai berikut:
PRINGSEWU - LAMPUNG
 Hotel & Akomodasi
 Paket Meeting dan Catering
 Alat tulis kantor (ATK)
 Rental Car
 Jasa percetakan
SOPPENG – SULAWESI SELATAN
 Hotel & Akomodasi
 Paket Meeting dan Catering
 Rental Car
Kami mohon kesediannya agar Bapak/Ibu dapat memeriksa Lampiran 1-5 mengenai spesifikasi
dan kebutuhan yang lebih rinci atau memeriksa table informasi indikasi.
Kami menyertakan informasi berikut ini untuk menjadi perhatian Bapak/Ibu:


Bagian 1: Informasi Pengajuan Penawaran



Bagian 2: Ketentuan Pengajuan Penawaran



Bagian 3: Syarat dan Ketentuan Pembelian (yang akan ditandatangani oleh pemenang)



Catatan: Dengan menanda tangani penawaran, supplier menyatakan setuju atas: Kebijakan
Perlindungan Anak, Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi di Yayasan Sayangi Tunas Cilik
partner Save the Children, dan Kode Etik IAPG. Untuk setiap pemenang pada masing masing
kategori diwajibkan menandatangani kebijakan-kebijakan ini.

Dalam dokumen penawaran/proposal, mohon dapat melampirkan kelengkapan dokumen lain
sebagai berikut:
 Isian lengkap dokumen “Respon Penawaran” agar Penawaran Anda dapat dianggap memenuhi
ketentuan.


Salinan surat pendaftaran usaha yang masih berlaku (TDP, SIUP, NPWP, dll)



Penawaran harus dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan ditujukan kepada Panitia
Pengadaan Yayasan Sayangi Tunas Cilik. Tuliskan nomor referensi tender (FWA-IDN-LPG2019-01) dan kategori referensi (misalnya: Hotel & Akomodasi, Catering dan lainnya) di dalam
amplop, tetapi tidak diperkenankan memberikanl rincian lain yang berkaitan dengan penawaran
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misalnya: amplop tidak harus diberi nama atau penanda, yang dapat menunjukkan nama
perusahaan atau organisasi. Penawaran/proposal dalam amplop tertutup tersebut dikirimkan ke
alamat di bawah ini:

Tender Committee
Nomor Referensi FWA-IDN-CLP-2019-01
Yayasan Sayangi Tunas Cilik PRINGSEWU
Jl. Imam Bonjol RT 001/RW 003 Pajaresuk, Kabupaten Pringsewu –
Lampung 35373 | Telp. (0729) 7330160

Tender Committee
Nomor Referensi FWA-IDN-CLP-2019-01
Yayasan Sayangi Tunas Cilik SOPPENG
Jl. Andi Pattawari RT/RW 003/001, Kelurahan Labessi, Kecamatan
Marioriwawo, Soppeng


Salinan dari setiap sertifikat dan lisensi yang perlu untuk dilengkapi (jika ada)



Spesifikasi teknis secara rinci disertakan dalam dokumen pengadaan

Pengembalian penawaran harus diterima di alamat yang disebutkan di atas sebelum atau pada
tanggal 14 Agustus 2019 sebelum pukul 17:00 WIB untuk wilayah Lampung dan sebelum pukul
17.00 WITA untuk wilayah Soppeng (“Tanggal Penutupan”). Keterlambatan memenuhi batas
waktu penutupan waktu tender dapat mengakibatkan penawaran dibatalkan. Penawaran yang
dikembalikan harus tetap terbuka untuk dipertimbangkan selama jangka waktu setidaknya 30 hari
dari Tanggal Penutupan. Yayasan Sayangi Tunas Cilik mitra Save the Children tidak
berkewajiban memberikan kontrak atau memenangkan penawaran terendah dan tidak perlu
untuk memilih satu penyuplai untuk semua kategori.
Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut atau klarifikasi mengenai persyaratan penawaran,
silahkan
menghubungi:
Ainul
Hadi
–
08126901945
atau
email
ke
ainul.hadi@savethechildren.org
Kami mengharapkan partisipasi Bapak/Ibu untuk dapat mengikuti tender ini.
Salam hormat,

Ainul Hadi
Admin and Logistics Officer
Yayasan Sayangi Tunas Cilik
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BAGIAN 1: INFORMASI TENDER
Pendahuluan

Yayasan Sayangi Tunas Cilik partner Save the Children adalah organisasi independen bagi anakanak yang terkemuka di dunia. Kami menyelamatkan nyawa anak-anak; kami berjuang demi
hak-hak mereka; kami membantu mereka untuk mencapai potensinya. Kami bekerja sama
dengan mitra untuk menginspirasi terobosan mengenai cara-cara memperlakukan anak dan
untuk mencapai perubahan yang bersifat segera dan berjangka panjang dalam kehidupan
mereka. Save the Children telah bekerja di Indonesia sejak tahun 1976 dalam memberikan
dukungan jangka panjang maupun bagi anak-anak dan keluarga yang terimbas bencana.
Rencana Penjadwalan Tender
Kegiatan

Tanggal

Mengeluarkan informasi Undangan Tender

01 August 2019

Penerimaan Penawaran (Tanggal Penutupan) 14 August 2019 (sebelum pukul 17:00 WIBuntuk wilayah Lampung / 17.00 WITA untuk
wilayah Soppeng)
Pembukaan Penawaran oleh tender komite

15-20 August 2019

Penentuan Pemenang Kontrak

21 August 2019

Pembuatan Kontrak FWA

22 – 30 August 2019
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Informasi Indikatif
Berikut adalah informasi mengenai volume produk yang telah dilakukan pengadaannya oleh
Save the Children selama jangka waktu satu tahun terakhir:

No

Kategori

1
2
3
4
5

Hotel & Akomodasi
Catering
Stationary
Rental Mobil
Printing and visibility

Estimasi FWA per tahun
LAMPUNG

Estimasi FWA per tahun
SOPPENG

226,037,000,145,672,000,50,129,000,45,254,000,159,219,000,-

62,784,000,54,891,000,42,586,000,-

Data di atas hanya ditujukan untuk keperluan informasi dan tidak memberikan jaminan mengenai
nilai pembelian yang dilakukan oleh Yayasan Sayangi Tunas Cilik partner Save the Children di
dalam kontrak ini

Spesifikasi Kebutuhan
Barang atau jasa yang dapat dibeli dalam kontrak ini termasuk di bawah ini. Peserta lelang dapat
menawarkan beberapa atau semua item ini.
Lihat Lampiran untuk rincian spesifikasi barang atau jasa

Kriteria Pemenang
Keputusan pemenang kontrak akan didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
a) KRITERIA UTAMA
Peserta lelang harus memiliki kriteria sebagai berikut:
 Peserta Lelang memenuhi spesifikasi produk atau jasa yang dibutuhkan
 Peserta Lelang terdaftar kepada pemerintah, dokumen hukum dan bukti pendirian lain
sesuai ketentuan (misalnya izin usaha dan pendaftaran lainnya)
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b) KRITERIA PILIHAN
Kriteria berikut dianggap sangat penting dalam evaluasi tender ini:


Harga penawaran menunjukkan keuntungan ekonomis untuk Yayasan Sayangi Tuans
Cilik partner of Save the Children



Kualitas dan sertifikasi (jika ada) dari produk peserta tender

 Kapasitas Peserta Tender untuk memenuhi kebutuhan Yayasan Sayangi Tunas CIlik
patner of Save the Children, terutama dalam hal stok dan waktu, kapasitas untuk
memproduksi

c) KRITERIA YANG DIINGINKAN
Kriteria berikut dianggap cukup penting dalam evaluasi tender ini:


Kesediaan peserta tender dalam situasi darurat (bagaimana peserta tender dapat dengan
cepat merespon barang / jasa yang bersifat mendesak selama situasi darurat)



Kemampuan Peserta Tender untuk memberikan jaminan dan jaminan sebagai bagian dari
kontrak



Peserta Tender menunjukkan penawaran yang menarik dan manfaat atau jasa tambahan
yang bernilai untuk Yayasan Sayangi Tunas Cilik patner of Save the Children

BAGIAN 2: KONDISI PENAWARAN
1. Defenisi
Selain ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Pengantar, dalam Ketentuan ini, berlaku
definisi berikut:

a) Kriteria pemenang - kriteria pemenang ditetapkan dalam Undangan Mengajukan
Penawaran.

b) Peserta Tender - orang atau organisasi yang membuat penawaran (Vendor)
c) Kondisi - kondisi yang ditetapkan dalam dokumen 'kondisi dari tender'.
d) Surat Pengantar – surat pengantar dilampirkan dalam Paket Informasi Tender.
e) Barang dan / atau Jasa - semua hal yang dibeli oleh SCI sesuai dengan kontrak
f) Yayasan Sayangi Tunas Cilik patner of Save the Children (sebelumnya dikenal
sebagai Save the Children Internasional), dengan kantor pusat yang berlokasi di
Jakarta, Indonesia.

g) Penyuplai - pihak yang menyediakan Barang dan / atau Jasa untuk Yayasan Sayangi
Tunas Cilik
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2. Kontrak
Kontrak diberikan kepada penyediaan barang dan / atau jasa, tunduk pada Syarat dan
Ketentuan Pembelian SCI (terlampir dalam Ketentuan ini). Yayasan sayangi Tunas Cilik
partner of Save the children berhak untuk melakukan tinjauan resmi terhadap kontrak
setelah dua belas (12) bulan.
3. Penawaran Terlambat
Penawaran yang diterima setelah tanggal penutupan yaitu tanggal 14 Agustus 2019
tidak dapat diterima kembali.
4. Korespondensi
Semua komunikasi dari Peserta tender kepada Yayasan/SCI yang berkaitan dengan
tender harus dilakukan dalam bentuk tertulis dan ditujukan kepada orang yang
diidentifikasi di dalam Surat Pengantar
Penerimaan Penawaran
Kecuali secara tegas menyampaikan hal yang sebaliknya di dalam penawaran yang
diberikan, Peserta Tender menerima bagian mana pun dari penawaran yang diinginkan
oleh Yayasan Sayangi Tunas Cilik patner of Save the Children, tidak berkewajiban untuk
memenangkan penawar termurah atau memilih penawar mana pun.
5. Penawaran Alternatif
Jika Peserta Tender ingin mengusulkan perubahan penawaran (yang mungkin dapat
memudahkan mendapatkan spesifikasi yang diinginkan oleh Yayasan Sayangi Tunas
Cilik patner of Save the Children), hal ini dimungkinkan sesuai dengan kebijaksanaan
Yayasan Sayangi Tunas Cilik patner of Save the Children, dan akan dianggap sebagai
Penawaran Alternatif. Peserta tender harus membuat Penawaran Alternatif dalam surat
terpisah sebagai tambahan terhadap penawaran yang telah diajukan. Yayasan Sayangi
Tunas Cilik patner of Save the Children tidak berkewajiban untuk menerima Penawaran
Alternatif.
6. Harga
Harga yang ditawarkan harus ditampilkan baik secara inklusif maupun eksklusif terhadap
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau pajak yang sejenis seperti pajak jasa.
7. Tidak ada penggantian biaya terkait dengan proses tender
Biaya yang ditimbulkan dari persiapan dan pengiriman penawaran tidak akan diganti.

6

8. Pengungkapan dan Kerahasiaan
Peserta Tender harus memperlakukan Undangan Tender, kontrak dan semua
dokumentasi terkait (termasuk Spesifikasi) dan informasi lainnya yang berkaitan dengan
karyawan, pegamai, petugas, usaha atau pun urusan Save the Children / Yayasan
Sayangi Tunas Cilik (“Informasi Rahasia”) secara rahasia. Semua Peserta Tender harus:


Mengenali sifat kerahasiaan dari Informasi Rahasia;



Menghormati kepercayaan yang diberikan kepada Peserta Tender oleh Save the
Children / Yayasan Sayangi Tunas Cilik dengan menjaga kerahasiaan dari Informasi
Rahasia;



Tidak menggunakan bagian mana pun dari Informasi Rahasia tanpa persetujuan
tertulis dari Save the Children / Yayasan Sayangi Tunas Cilik, untuk tujuan apapun
kecuali untuk pihak yang mengajukan penawaranan bisnis dengan Save the Children
/ Yayasan Sayangi Tunas Cilik.

10. Prosedur Pemberian Kontrak
Panitia Peninjau Tender dari Save the Children / Yayasan Sayangi Tunas Cilik akan
memeriksa para Peserta Tender dan penawaran yang mereka ajukan untuk menentukan,
sesuai dengan Kriteria Pemenangan Kontrak, apakah mereka akan memberikan kontrak
untuk salah satu darinya.
11. Informasi dan Pencatatan
Save the Children / Yayasan Sayangi Tunas Cilik akan mempertimbangkan permintaan
yang masuk akal dari setiap Peserta Tender yang tidak terpilih mengenai umpan balik dari
proses tender dan, jika dipandang tepat dan proporsional untuk dilakukan, memberikan
penjelasan kepada peserta tender yang gagal mengenai alasan penolakan penawaran
mereka. Jika dilakukan, informasi ini harus tersedia dalam waktu 30 hari kerja sejak (tetapi
tidak termasuk) tanggal saat Save the Children / Yayasan Sayangi Tunas Cilik menerima
permintaan terkait.

12. Kriteria Pembatasan
Setiap Peserta Lelang wajib untuk menyatakan secara tertulis bahwa:


Tidak ada pihak yang mengajukan penawaran maupun perusahaan subkontrak
tetapnya yang mengalami kepailitan atau sedang bermasalah, memiliki urusan
dengan pengadilan, telah berurusan dengan kreditur, memiliki usaha yang dihentikan,
menjadi subyek terkait dengan hal-hal tersebut, atau sedang berada dalam situasi
yang setara sebagaimana diatur dalam undang-undang atau peraturan nasional;

7



Tidak ada pihak yang mengajukan penawaran maupun perusahaan subkontrak
tetapnya yang telah terbukti melakukan kecurangan, korupsi, keterlibatan dalam
organisasi kriminal, pencucian uang, pelanggaran apapun terkait dengan perilaku
profesional, pelanggaran hukum perburuhan yang berlaku atau peraturan pajak
ketenagakerjaan, atau kegiatan ilegal lainnya berdasarkan keputusan pengadilan baik
nasional maupun internasional;



Tidak ada pihak yang mengajukan penawaran maupun perusahaan subkontrak
tetapnya yang telah gagal memenuhi kewajibannya berkaitan dengan pembayaran
iuran jaminan sosial atau pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan hukum dari
negara yang bersangkutan di mana Peserta Tender beroperasi.

Setiap Peserta Tender secara otomatis akan dikeluarkan dari proses tender jika
ditemukan memberikan informasi keliru dalam penawarannya atau gagal untuk
menyediakan informasi yang diperlukan.
16. Kewajiban dan Kepatuhan
Semua Peserta Tender diwajibkan untuk menyatakan bahwa mereka akan bersedia, jika
diperlukan, bersama-sama bersepakat dalam kontrak dengan Yayasan Sayangi Tunas
patner of Save the Children Cilik.

BAGIAN 3: SYARAT DAN KETENTUAN PEMBELIAN
1

Defenisi dan Interpretasi
Syarat dan ketentuan ini ("Ketentuan") memberikan landasan bagi kontrak antara
Penyedia Barang/Jasa ("Penyuplai") dan Save the Children / Yayasan Sayangi Tunas Cilik
("Konsumen"), sehubungan dengan pesanan pembelian ("Pesanan") (Pesanan dan
Ketentuan disebut sebagai "kontrak"). Semua referensi dalam syarat dan ketentuan ini
adalah untuk menjelaskan istilah - Barang, Jasa, Harga dan Pengiriman - yang mengacu
kepada ketentuan terkait pengadaan Pesanan.

2

Kualitas dan Kerusakan

2.1 Barang dan Jasa harus:

a) sesuai dengan deskripsi dalam Pesanan dan setiap spesifikasi yang berlaku;
b) sesuai dengan semua persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku;
c) berkualitas tertinggi dan sesuai dengan setiap tujuan yang dijaga oleh Penyuplai atau
diberitahukan kepada Penyuplai oleh Konsumen;
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2.2

Konsumen (termasuk perwakilan atau agennya) berhak untuk sewaktu-waktu melakukan
audit terhadap catatan Penyuplai, memeriksa pekerjaan yang dilakukan dalam kaitannya
dengan penyediaan Barang dan Jasa dan, untuk Barang, mengujinya.

3

Standar Etis

3.1

Penyuplai harus mematuhi standar etika tertinggi selama pelaksanaan kewajibannya
berdasarkan Kontrak ini, termasuk standar perburuhan internasional yang dipromosikan
oleh Organisasi Perburuhan Internasional khususnya di bidang pekerja anak dan kerja
paksa.

4

Pengiriman / Performa

4.1

Barang akan dikirim ke, dan Jasa harus dilakukan di alamat dan pada tanggal atau dalam
jangka waktu yang tercantum dalam Pesanan, dan selama jam kerja biasa Konsumen,
kecuali dinyatakan disepakati dalam Pesanan. Waktu akan menjadi sangat penting dalam
Ketentuan 4.1.

4.2

Ketika tanggal pengiriman barang atau pelaksanaan Layanan ditentukan setelah
pembuatan Pesanan, Penyuplai harus memberikan pemberitahuan tertulis yang wajar
kepada Konsumen mengenai tanggal yang ditetapkan.

4.3

Pengiriman barang harus dilakukan dan judul Barang akan disampaikan setelah
diselesaikannya proses pengiriman fisik barang dari Penyuplai atau agennya kepada
Konsumen atau agennya di alamat yang ditentukan dalam Pesanan.

4.4

Konsumen tidak dapat dianggap telah menerima Barang atau Jasa sampai dengan
Konsumen memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemeriksaan setelah pengiriman
dan/atau penyelesaian oleh Penyuplai.

4.6

Konsumen berhak untuk menolak Barang yang dikirimkan atau Jasa yang disediakan
yang tidak sesuai dengan Kontrak. Jika terdapat Barang atau Jasa yang ditolak, atas
pilihan Konsumen, Penyuplai harus segera melakukan penggantian Barang atau Jasa
yang sesuai dengan Kontrak. Atau, Konsumen dapat membatalkan kontrak dan
mengembalikan Barang yang ditolak kepada Penyuplai dengan resiko dan biaya menjadi
tanggungan Penyuplai.
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Ganti rugi
Penyuplai harus mengganti kerugian Konsumen secara penuh terhadap semua
kewajiban, kerugian, kerusakan, biaya, dan pengeluaran (termasuk biaya hukum) yang
telah diberikan terhadap atau dikeluarkan atau dibayarkan oleh Konsumen sebagai akibat
dari atau sehubungan dengan setiap tindakan atau kelalaian dari Penyuplai atau
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karyawannya, agen atau sub-kontraktornya, dalam melaksanakan kewajibannya
berdasarkan kontrak, dan setiap klaim yang dibuat terhadap Konsumen oleh pihak ketiga
(termasuk klaim kematian, cedera atau kerusakan properti) yang timbul dari atau
sehubungan dengan penyediaan Barang atau Jasa.
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Harga dan Pembayaran
Pembayaran tunggakan akan dilakukan sebagaimana diatur dalam Pesanan dan
Konsumen berhak untuk mengurangi pembayaran dari harga yang ditetapkan
berdasarkan jumlah hutang Penyuplai kepada Konsumen.

7.

Pengakhiran

7.1

Setiap saat dan dengan alasan apapun, konsumen dapat melakukan penghentian kontrak
baik sebagian maupun seluruhnya dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis
setidaknya sebulan sebelumnya kepada Penyupali.

7.2

Konsumen dapat serta merta menghentikan kontrak dengan cara memberikan
pemberitahuan tertulis kepada Penyuplai dan setiap saat dapat melakukan klaim atas
segala jenis kerugian (termauk semua biaya yang terkait, kewajiban dan pengeluaran
termasuk biaya dalam upaya legal) kepada Penyuplai jika Penyuplai:
a)
mengalami kepailitan, menjalani proses likuidasi, membuat kesepakatan suka rela
dengan pemberi modal, atau melakukan ketidaktertiban administrasi; atau
b)
secara material melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya sesuai dengan
Kontrak atau melanggar kewajibannya dan tidak berhasil melakukan perbaikan dalam
jangka waktu 14 hari dejak dikirimkannya permintaan tertulis dari Konsumen.

7.3

Dalam hal terjadinya pengakhiran, seluruh pesanan harus diselesaikan.
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Jaminan Penyuplai

8.1

Penyuplai memberikan jaminan kepada Konsumen bahwa:
a)
memiliki segala bentuk otorisasi internal dan segala bentuk otorisasi dari pihak
ketiga yang relevan sehingga dapat menyuplai Barang dan Jasa tanpa melanggar undagundang, peraturan, kode atau praktek dari hak setiap pihak ketiga;
b)
tidak akan dan akan melakukan pengadaan di mana tidak seorang pun
karyawannya menerima komisi, hadiah, bujukan atau manfaat finansial lainnya dari
penyupali atau penyuplai potensial dari Konsumen; dan
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c)
Layanan akan diberikan oleh personel yang berkualitas dan terlatih, dengan
perlakuan, ketrampilan dan ketekunan berkualitas tinggi pada setiap situasi sebagai mana
diharapkan oleh Konsumen.
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Force majeure

9.1

Tidak ada pihak yang harus bertanggung jawab atas kesalahan atau kelambatan dalam
melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Kontrak jika situasi tersebut disebabkan oleh
keadaan yang berada di luar kendali semua pihak ((a "Force Majeure Event") dan
Penyuplai diharapkan menggunakan segala upaya untuk pulih dari situasi Force Majeure
Event serta mengembalikan kinerja sesuai dengan Kontrak.

9.2

Jika situasi yang menghambat Penyuplai dalam melaksanakan kewajibannya sesuai
dengan Kontrak berlangsung seIama lebih dari 14 hari, Konsumen dapat menghentikan
Kontrak dengan segera dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis kepada
Penyuplai.

Umum
10.1

Penyuplai tidak diperbolehkan menggunakan nama Konsumen, lambang atau logo di luar
instruksi tertulis atau otorisasi yang diberikan oleh Konsumen.

10.2

Penyuplai tidak diperbolehkan menugaskan, mengubah, mengontrakkan kembali,
mengalihkan atau membuat kesepakatan mengenai hak dan kewajibannya sesuai dengan
Kontrak tanpa persetujuan tertulis dari Konsumen.

10.3

Segala pemberitahuan sesuai dengan atau berhubungan dengan Kontrak harus dalam
bentuk tertulis dan ditujukan kepada alamat yang dicantumkan dalam Pemesanan atau
alamt lain yang telah disampaikan beberapa kali. Dalam hal ini, pemberitahuan tertulis
termasuk dalam bentuk e-mail dan faksimili.

10.4

Jika pengadilan atau pejabat yang berkompeten menemukan bahwa penyelenggaraan
Kontrak (atau sebagian dari penyelenggaraan) adalah cacat, ilegal atau tidak dapat
diterapkan, penyelenggaraan atau sebagian penyelenggaraan, sampai kepada batas
yang diperlukan, harus dihapuskan, dan penyelenggaraan bagian lain dari Kontrak yang
tidak cacat dan dapat diterapkan tidak akan terpengaruh.

10.5

Semua bagian dari Kontrak, termasuk adanya adanya tambahan syarat dan kondisi,
hanya dapat berlaku jika disetujui dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh kedua
belah pihak.

10.6

Kontrak harus dilaksanakan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum di Indonesia. Para
pihak hanya dapat mengajukan kepada pengadilan di Indonesia untuk menyelesaikan
perbedaan pendapat atau tuntutan yang dihasilkan atau berhubungan dengan Kontrak
atau para subyek atau susunannya.
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10.7

Seseorang yang bukan menjadi pihak di dalam Kontrak tidak mempunyai hak sesuai
dengan atau berkaitan dengannya.
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Pasal Penalti

11.1 Penalti sejumlah 0.1% per hari karena keterlambatan pengiriman yang dihitung dari nilai
keseluruhan barang atau jasa yang belum dikirimkan akan dibebankan kepada pembayaran
termasuk seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh yayasan/SCI sebagai hasil dari
keterlambatan tersebut.
11.2 Penalti untuk keterlambatan pengiriman dapat dihapuskan hanya dalam situasi force
majeure. Permintaan ini harus disetujui oleh Konsumen.

Menyetujui :
Nama : ……………………………………………….
Nama perusahaan / toko : …………………………..
No telp. atau nomor HP : ………………………………….
Tanggal :…………………………

Tanda tangan dan Stempel
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Lampiran 1
Layanan Kebutuhan Dasar untuk (Akomodasi, Tempat dan Paket Rapat)
Hanya Akomodasi & kebutuhan tambahan
Tipe Kamar

Harga/Room/Pax

Kamar Standard (double or twin bed)
Kamar Superior (double or twin bed)
Kamar Deluxe (double or twin bed)
Kamar Junior Suite Room (double)
Kamar Executive Suite Room (double)
Additional Coffee Break
Additional Lunch
Additional Dinner
Additional/Extra Bed

Rincian

Harga/orang

Harga/orang

Harga/orang

Harga/orang

(10-20 pax)

(21-40 pax)

(41-80) pax)

(81-100 pax)

Keterangan

Halfday (1x lunch, 1x Coffe Break)
Fulday (1x lunch, 2x Coffe Break)
Oneday (1x Lunch, 2x Coffee Break, 1x Dinner)
Residential Fullboard Single (Breakfast, lunch, 2x Coffe Break)
Residential Fullboard twinshare (Breakfast, lunch, 2x Coffe
Break)
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Meeting room only
Halfday Minimalis menu (1x lunch = 2 lauk, 1 sayur, sambal
kerupuk, buah potong) dan (1x Coffe Break = 2 kue, teh, kopi)
Fullday Minimalis menu (1x lunch = 2 lauk, 1 sayur, sambal
kerupuk, buah potong) dan (2x Coffe Break = 2 kue, teh, kopi)
Mohon dicantumkan fasilitas meeting yang
disediakan. Contoh:
- LCD proyektor/Infokus and screen,
- Papan Flipchart, wifi, note book & alat
tulis dan sound system & mic wireles
1. Penagihan: Apakah anda dapat:
Menyediakan Ketentuan Pembayaran 14 hari setelah Laporan Penagihan (Tagihan) diterima atau lebih?
Menyiapkan Laporan Penagihan (tagihan) 2 hari setelah kegiatan atau pengiriman.
Kelengkapan dokumen penagihan berupa: Guest bill, banquet order, dll

a.
b.
c.

2. Fitur Keselamatan dan Keamanan
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Petugas Keamanan internal 24 jam
Penggunaan CCTV
Akses alat pemadam kebakaran
Alat dan Perlengkapan pertolongan pertama
Rencana rute dalam keadaan darurat
Sistem tanda bahaya kebakaran
Akses bagi org dengan disabilitas (lift, eskalator, landai, pegangan tangan)
Ketersediaan atau akses kepada kendaraan dalam keadaan darurat
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LAMPIRAN 2. Layanan Katering
2.1 Makanan untuk Prasmanan
Rincian

Minimum
Order

Harga

Keterangan

Makanan ringan Paket A:
2 macam kue (manis/asin), teh
kopi, air mineral
Makanan ringan Paket B:
3 macam kue (manis/asin), teh
kopi, air mineral
Makanan ringan Paket C:
4 macam kue (manis/asin), teh
kopi, air mineral
Makanan ringan Paket D:
4 macam kue (manis/asin), teh
kopi, Juice/milk
Makanan utama Paket A:
Nasi, 2 lauk, 1 sayur, sambal,
kerupuk, buah potong, air
mineral
Makanan utama Paket B:
Nasi, 2 lauk, 1 sayur, 1 Sup,
sambal, kerupuk, air mineral
Makanan utama Paket C:
Nasi, 2 lauk, 1 sayur, 1 Sup,
sambal, kerupuk, buah potong,
puding/es/sup buah, air mineral
Makanan utama Paket D:
Nasi, 3 lauk, 1 sayur, 1 Sup,
sambal, kerupuk buah potong,
air mineral
Makanan utama Paket E:
Nasi, 3 lauk, 1 sayur, 1 Sup,
sambal, kerupuk, buah potong,
puding/sup/es buah, air mineral
Makanan utama Paket F:
Nasi, 4 lauk, 1 sayur, 1 Sup,
sambal, kerupuk, buah potong,
puding/sup/es buah, air mineral
Note: Harga sudah termasuk pajak pph 23 untuk Jasa (2% NPWP, 4% non NPWP)
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2.2 Makan (Box)
Rincian

Minimum
Order

Harga

Keterangan

Makanan ringan Paket A:
2 macam kue (manis/asin),
air mineral gelas
Makanan ringan Paket B:
3 macam kue (manis/asin),
air mineral gelas
Makanan ringan Paket C:
3 macam kue (manis/asin),
Juice/milk
Makanan utama Paket A:
Nasi, 1 lauk, 1 sayur,
sambal, kerupuk,
buah/puding, air mineral
botol 330 ml
Makanan utama Paket B:
Nasi, 2 lauk, 1 sayur,
sambal, kerupuk,
buah/puding, air mineral
330 ml
Paket C:
Nasi, 2 lauk, 2 sayur,
sambal, kerupuk,
buah/puding, air mineral
botol 330 ml
Note: Harga sudah termasuk pajak pph 23 untuk Jasa (2% NPWP, 4% non NPWP)

1. Penagihan: Apakah anda dapat:
a. Membuat Ketentuan Pembayaran 14 hari setelah diterimanya Laporan penagihan(Tagihan) atau
lebih?
b. Menyiapkan laporan penagihan (tagihan) 2 hari setelah kegiatan atau pengiriman.
c. Perincian barang dalam laporan penagihan (Tagihan) seperti rincian biaya / beban& tanda terima
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LAMPIRAN 3: Perlengkapan dan Alat Tulis Kantor (Stationary)
Barang dan spesifikasi

Unit

Jumlah

HVS A4 70 Gr Sinar Dunia
HVS A4 70 Gr Sinar Dunia
HVS A4 70 Gr Paper One
HVS A4 70 Gr Paper One
Amplop Coklat Jaya Polos Ukuran Folio

1 Box = 5 Rim
1 Rim
1 Box = 5 Rim
1 Rim
1 Pack

1
1
1
1
1

Amplop Coklat Tali No. 312

1 Pack = 50 Pcs

1

Amplop Paperline 110 pps
Amplop Royal 110 PPS
Amplop Paperline 90 PPS
Amplop Sinar Dunia 90 PPS
Stapler HD Max 10
Stapler HD Max 50

1 Box = 100 lembar

1
1
1
1
1
1

Staples Etona 10
Staples Etona 24
Gunting sedang
Cutter Joyko L 500
Battery Alkaline AA
Battery Alkaline AAA
Binder clip 105 Joyko
Binder clip 107 Joyko
Binder clip 155 Joyko
Binder clip 200 Joyko
Binder clip 260 Joyko
Correction tape Joyko CT 522
Double tape 1”
Double tape 2”
Lakban bening 1 cm
Lakban bening 2 cm
Lakban bening5 cm
Lakban kertas 2 cm
Lakban hitam 5 cm
Lakban Coklat 5 cm
Eraser Joyko 526 B40BL
Map L Bening
Paper Index
Pembolong Kertas Joyko 85

1 Box = 100 lembar
1 Box = 100 lembar
1 Box = 100 lembar
pcs
pcs
1 Box besar = 20 kotak
kecil
1 Box besar = 20 kotak
kecil
pcs
1 box isi 12 pcs
1 card isi 6 pcs
1 card isi 6 pcs
1 pak isi 12 doz
1 pak isi 12 doz
1 doz isi 12 pcs
1 doz isi 12 pcs
1 doz isi 12 pcs
Pcs
Roll
Roll
Roll
Roll
Roll
Roll
Roll
Roll
1 Pack = 40 Pcs
1 Pack = 12 Pcs
1 Pack
Pcs

Harga

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Odner Bantex
Business File Biru
PP Pocket Folio Bantex
Penggaris butterfly
Post it 653 AN
Post it 656
Post it 657
Stick note 21613
Post it sign here 3M

1 box isi 15 pcs
1 Pack = 12 Pcs
1 Pack = 20 Lembar
1 dus isi12 pcs
1 pak isi 12
1 pak isi 12
1 pak isi 12
Pcs
1 kotak isi 12

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Board marker Hitam

1 dus isi 12 pcs

1

Board marker Biru

1 dus isi 12 pcs

1

Board marker Hijau

1 dus isi 12 pcs

1

Board marker Merah

1 dus isi 12 pcs

1

Spidol permanent Hitam

1 dus isi 12 pcs

1

Spidol permanent Biru

1 dus isi 12 pcs

1

Spidol permanent Hijau

1 dus isi 12 pcs

1

Spidol permanent Merah

1 dus isi 12 pcs

1

Spidol kecil 12 warna
Penghapus White Board
Stabilo Boss 70/54
Trigonal klip No. 1 Joyko
Trigonal klip No. 3 Joyko
UHU glue stick 40 g
Flipchart
Calculator citizen sdc-868L

Pack
Pcs
1 Pack = 12 pcs
1 pak isi 10 box
1 pak isi 10 box
1 pak isi 12 pcs
1 Roll isi 50 lbr
Pcs

1
1
1
1
1
1
1
1

Tape Dispenser Joyko TD 103

Pcs

1

Pensil Fabe Castle 2B

1 Box = 12 Pcs

1

Pulpen Snowman V-5 0.7 Hitam

1 Box = 12 Pcs

1

Pulpen Snowman V-5 0.7 Biru

1 Box = 12 Pcs

1
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LAMPIRAN 4: (Sewa Kendaraan) (mobil van, pick-up, bus) – Sulawesi Selatan dan Lampung
Harga per Hari per Route per Unit

Route Tujuan

Avanza

Innova

Hi Ace / ELF
15 seats

SUV/Double
Cabin 4x4

Pick Up

Bus / ELF 30
Seats

Big Bus 50
Seats>

Soppeng – Dalam Kota
Soppeng – Luar Kota
Makassar – Soppeng
Pringsewu – Dalam Kota
Pringsewu – Luar Kota
Pringsewu – Bandar Lampung
Pringsewu – Bandara Raden Inten 2
dll

Kondisi dan persyaratan kendaraan:





-

-

Termasuk Pajak PPH 23 (2% NPWP, 4% non NPWP)
Termasuk Supir dan Bahan bakar.
Jam Kerja 08:00 pagi sampai jam 18 sore.\
Surat yang lengkap dan STNK pajak masih berlaku.

Kenderaan harus dilengkapi dengan:
 Peralatan dasar kunci
 Sabuk keselamatan yang berfungsi baik pengemudi dan penumpang muka dan belakang
 Dongkrak hidrolik
 Pemadam kebakaran
 Kotak P3K
 Ban cadangan
Cakupan asuransi: (diutamakan kontrak long term atau bulanan, jika harian ada asuransinya akan lebih baik.
 Komprehensif dan Tanggung jawab pihak ketiga (Third party liability - TPL)
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LAMPIRAN 5: Produksi Ulang dan Materi Promosi (Printing dan visibility)
Jenis Materi Promosi
Jenis

Deskripsi / Spesifikasi

Unit

Jumlah

T-Shirt (XS, S, M, L, XL, XXL) – Kaus, kerah bulat atau v, dengan logo SC (depan dan
belakang); bahan Combed 24S/ Combed 30S/ Corded
Lengan Pendek
atau Corded Soft; sablon Plastisol atau Karet (GL)

Buah

1

Kaus, kerah bulat atau v, dengan logo SC (depan dan
T-Shirt (XS, S, M, L, XL, XXL) –
belakang); bahan Combed 24S/ Combed 30S/ Corded
Lengan Panjang
atau Corded Soft; sablon Plastisol atau Karet (GL)

Buah

1

Polo Shirt (XS, S, M, L, XL, XXL) Kaos Polo kerah dengan logo SC; bahan Lacoste;
- Lengan Pendek
Sablon Plastisol atau bordir

Buah

1

Polo Shirt (XS, S, M, L, XL, XXL) Kaos Polo kerah dengan logo SC; bahan Lacoste;
– Lengan Panjang
Sablon Plastisol atau bordir

Buah

1

Tas

Tas, tipe ransel, halus (ballistic), dengan saku depan,
dengan logo SC

Buah

1

Tas

Tas Tote, tipe selempang/samping; dengan logo SC;
bahan Dinnir/Blacu/Twill/Baby Canvas; dengan/tanpa
resleting (Velcro); Sablon plastisol/bordir

Buah

1

Tas

Tas serut punggung dengan tali kur tebal; dengan logo
SC; bahan parasut tebal/blacu; ukuran 32x43 cm;
sablon 1 atau 2 muka

Buah

1

Pouch

Pouch/dompet dengan/tanpa resleting; dengan logo
SC; bahan baby canvas; ukuran standar

Buah

1

Buku

Ukuran A5/A4/Folio; HVS (80/100) atau Art Paper
(120/150); Laminasi Doff/Glossy/No laminasi; Jilid
Staples/Spiral/Lakban/Block lem

Buah

1

Harga
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Notebook

Ukuran A5/A6; Cover Artcartoon 260 gram; isi HVS
polos 100 gram; laminasi cover doff/glossy, jilid
spiral/block lem

Buah

1

Buku Agenda

Ukuran 15x21cm; cover bahan kulit sintetik; Isi kertas
HVS untuk ditulis sebanyak 100 lembar dua sisi;
emboss logo atau hotprint di cover depan

Buah

1

Banner Gulung (roll up banner)

Ukuran 85 x 200 / 60 x 160; Flexi China/Flexi
Korcin/Flexi Korea Ori/Albatros/Luster/Banner matte

Buah

1

X-Banner

Ukuran 60 x 160 / 80 x 180; Flexi China/Flexi
Korcin/Flexi Korea Ori/Albatros/Luster

Banner/Spanduk

Ukuran per meter; Bahan Flexi China (280) atau Flexi
Korea China (410) atau Flexi Korea ori (440); Potong
saja/ jahit pinggir/mata itik tiap sudut/lebihan putih 5 cm;
full colour 1 sisi

buah

1

Topi

Topi, merah,katun twill, dengan logo SC

buah

1

Topi

Topi rimba dengan tali yang bisa di atur panjang
pendek; bahan ripstock; logo SC dengan border

Buah

1

Pin

Pin, tipe bulat, dengan logo SC; Diamater
4,4cm/5,8cm/7,5cm; non laminasi/doff/glossy; dengan
peniti

buah

1

Stiker

Stiker, 23.7cm x 10.7cm, bahan HVS/transparan/
Chromo/ Vinyl; glossy, dengan logo SC

buah

1

Buku

Buku, catatan atau sketsa, spiral, 80 lembar, licin, 70
gram , dengan logo SC

buah

1

Poster

Poster, ukuran A3 sampai A4, C2S 120 sampai 140,
laminasi/doff, desain full berwarna atau cetak bolak
balik

buah

1
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Brosur

Ukuran A5/A4; bahan Art Paper (100/120/150); Full
Lembar
colour atau black and white; 1 atau 2 sisi

1

Mug

keramik warna putih / Bening / warna dalam/ doff;
dengan/tanpa kotak; Full colour /black and white

Buah

1

Tumbler

ukuran tumbler 19,5 x 8 cm/standar; bahan
Polypropylene (PP); Full colour/black and white

Buah

1

Gantungan Kunci Bundar

Diamater 5,8cm; bahan plastic/acrylic; Laminasi
Doff/Glossy/no Laminasi; Full colour/black and white; 1
atau 2 sisi

Buah

1

Bolpoin

Bahan plastic/metal pen; cetak stiker; full colour/black
and white

Buah

1

Map Dokumen

Ukuran lipat A3 atau A4 atau Kwarto, C2S 140, glossy
ata dilaminating, desain full berwarna atau cetak bolak
balik

buah

1

Amplop Kiriman Udara

9.5in x 4.124in, putih, dengan atau tanpa penutup,
dengan logo SC

buah

1

Amplop Surat

9.5in x 4.124in, putih, dengan atau tanpa penutup,
dengan logo SC

buah

1

Kop Surat

Ukuran kwarto, C2S 120 atau lainnya, dengan logo dan
keterangan tentan SC

buah

1

Kartu Nama

3.5in x 2in, vellum #120, putih terang, cetak satu sisi,
100 buah per box, rancangan SC

box

1
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